Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
oktober - november - december
1. Dinsdag 7 oktober en maandag 20 oktober :
Initiatie : “Werken met Ipad – tablet”
2. Maandag 27 oktober :
Workshop : “Goochelen”
3. Zaterdag 15 november :
Geboorteboom-actie
4. Zondag 16 november :
Gezelschapspellennamiddag
5. Zondag 14 december :
Ledenfeest : “Winterhappening “
6. Dinsdag 23 december :
Workshop : “Bloemschikken voor kinderen”
Activiteiten GOSA :
Donderdag 23 oktober :
“Een robot in het operatiekwartier”
Dinsdag 4 november :
“10 tips om gezond ouder te worden”

www.gezinsbondardooie.be
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Beste Bondsleden,
Nu het schooljaar weer volop van start is gegaan en we terug in onze dagelijkse
structuur zitten, zijn leuke en ontspannende gezinsactiviteiten meer dan welkom.
In september startten we met de jaarlijkse sportactiviteiten : kleuterturnen en
omnisport-ropeskipping.
Ook de tweedehandsbeurs van 7 september was alweer een topper. Wie zich ook
eens wil wagen op de tweedehandsbeurs, kan dat. Vanaf november kunnen Ardooise
leden zich bij voorrang inschrijven voor de volgende tweedehandsbeurs op zondag 8
maart 2015. Stuur hiervoor een mail naar : lindsayvandewiele@live.be
Op 15 november hebben we de jaarlijkse geboorteboom-actie op de dag van de
natuur. Dit symboliseert alle geboorten in onze gemeente in 2013. De bomen worden
gepland in de Walstraat in Koolskamp. Uitnodigingen hiervoor volgen.
De Gezinsbond zorgt ook voor heel wat activiteiten op nationaal en provinciaal vlak.
Neem een kijkje op www.gezinsbond.be of www.gezinsbond-wvl.be of in het 14daags Bondskrantje.

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE :
HERST - TOMBOLA
met € 1000,00 prijzen in
september-oktober
Elke afname van € 10 =
kans op waardebon van € 10
Nu ook korting op je kaart bij :
LUXAUTO (huurwagens), Meiboomlaan 140, Roeselare, TABLOO VIVANT
(bloemen), Wijnendalestraat 78, Beveren-Roeselare, DUMOULIN
(optiek/juwelen), Bruggestraat 25, Ingelmunster, Bloemen VANDEVELDE,
Leenstraat 74, Izegem, M-DECO-STORES (gordijnen), Slijperstraat 62,
Oostnieuwkerke, TUTTI SENSI (lingerie), Vijfwegenstraat 164, Roeselare,
bakkerij Degroote, Bruggestraat 64, Hooglede, Florist Donck, St. Petrus en
Paulusstraat, Rumbeke, Jules en Julia kinder- en jeugdschoenen,
Houthulststraat 154, Staden

In onze eigen afdeling kan je terecht bij :
Kledingzaak Den Yzer (Stationsstraat) en verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)

Kijk in uw bonnenboekje voor alle aangesloten
handelaars of op de website van de gezinsbond van de
desbetreffende gemeente

Initiatie les :

“werken met
Ipad - Tablet”
voor beginners en senioren

Wanneer : DINSDAG-namiddag 7 OKTOBER van 13u tot 17u.
MAANDAG-namiddag 20 OKTOBER van 13u tot 17u.
Waar : GC ‟T HOFLAND, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Prijs : 10 € (leden) – 15 € (niet–leden) cursus inbegrepen
(Verwelkoming en pauze met gratis koffie en water naar believen)
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48 86 91
Wanneer u niet over een Ipad of Tablet beschikt, wordt er u één gratis
terbeschikking gesteld.
In samenwerking met G-sense, Stationsstraat 37, 8850 Ardooie

Workshop

GOOCHELEN
Ben je verzot op goochelen?
Heb je wanneer je een goochelaar aan
het werk ziet ook zin om dat allemaal te
kunnen?
Grijp je kans tijdens deze workshop
goochelen ! In deze 2 uur durende
workshop leer je goocheltrucs maken,
uitvoeren en presenteren.
Wedden dat je na deze workshop je
eigen vader en moeder, broers en
zussen zal verbazen met je geleerde
trucs?

Wanneer : MAANDAG 27 oktober om 14u
Waar : GC „t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gast : Dhr. Filip Van Caeneghem
Wie : kinderen van 7 tot 12 jaar
Prijs : 4 € leden – 8 € niet-leden
Inschrijven via: diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
Tijdens de workshop kunnen ouders en grootouders genieten van
koffie, pannenkoeken, streekbier, enz. en een spelletje
kaarten.

GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
Zin om een gekend, minder
gekend of een helemaal nieuw
gezelschapsspel te spelen?
Met het gezin, vrienden, oma en
opa een namiddagje samen rond
de tafel een spannend spel
ontdekken ?
Of ben je er nog niet helemaal uit wat je aan de Sint
gaat vragen ?
Kom dan op

zondag 16 november

naar GC ‟t Hofland,

Oude Lichterveldestraat 13 te Ardooie, van 14u – 17u.

!!! GRATIS inkom !!!
U kan er terecht om kennis te maken met een ruim aanbod aan toffe
gezelschapsspellen. Een gespecialiseerd bedrijf staat ons bij met een
woordje uitleg over de spelregels.
Het cafetaria is doorlopend open met mogelijkheid tot koffie,
streekbieren, frisdranken én versnaperingen.
Bij aankoop van een gezelschapsspel, tijdens dit event, ontvangt u 5%
korting op de “Lidkaart waarmee je spaart”.
Op www.gezinsbondardooie.be kunt u kleurplaten uitprinten. Elk kind
ontvangt een leuke verrassing bij afgifte van zijn/haar ingekleurde
tekening.

Ledenfeest met kinderanimatie :
“de WINTERHAPPENING”
Een gezin wordt goedgezind bij de Gezinsbond. We leren er nieuwe gezinnen
kennen en versterken banden met andere gezinnen. Onze kinderen amuseren zich
en maken nieuwe vriendjes. Kortom bij de Gezinsbond voelen we ons thuis.

“De Winterhappening” is dan ook de dag waarop we onze leden verwennen :
- waarop we het bonnenboekje 2015 bedelen.
- waarop onze leden de kortingskaarten voor
trein/tram/bus kunnen aanvragen.
- waarop u NMBS-passen, telefoonkaarten en
bioscooptickets kunt aankopen mét korting.
- waarop u zich kunt inschrijven voor de
volgende tweedehandsbeurs
Kortom, de dag waarop ons team van bestuursleden
klaar staat om u alle informatie te verstrekken.
We zorgen voor live-muziek en tal van kinderanimatie. Onze
kleuterturners en ropeskippers brengen een show met het beste van
zichzelf. En er is vooral veel kerstsfeer …..hohoho.…..hohoho…..…hohoho……

We verwelkomen al onze leden dan ook op ZONDAG 14

december om 10u30 in “De ARK”- Melkerijstraat 2 te Ardooie
Met : - optreden van de kleuterturners en ropeskippers
-

GRATIS receptie
warme maaltijd met frietjes aan democratische gezinsprijzen
live-muziek met “de kerstmuzikanten”
springkasteel, kindergrime, ballonplooien, geschenken voor
groot en klein en hohoho…

U ONTVANGT BINNENKORT EEN PERSOONLIJKE
UITNODIGING met alle details en informatie om in te
schrijven !!! Wees er zeker bij !!!

Kerstvakantie Workshop:
“Bloemschikken voor kinderen”
Tijdens de paasvakantie organiseerden we “bloemschikken voor
kinderen” met als thema Pasen. Door de grote vraag en het succes,
organiseren we dit opnieuw maar dan met als thema : Kerst.
Wenst u een mooi kerst-stuk op uw
schouw of kast ?
Een eigen creatie van dochter- of
zoonlief?
Schrijf u dan in voor deze workshop:
“Bloemschikken voor kinderen”.
Het wordt ongetwijfeld een
boeiende namiddag vol creativiteit.
Benodigdheden (zelf mee te brengen):
een laag rechthoekig of ovaal schaaltje van 20 à 30 cm lang en 10 cm
breed in steen geen plastiek, een bonsai schaal. Kerstfiguurtjes, bolletjes,
kaarsjes, hulsttakken, sparretakken, keukenmes, snoeischaar.
De grootte van de groep is beperkt, daarom is tijdig inschrijven de
boodschap.

Wanneer : DINSDAG

23 december

van 14u00 tot 16u30u

Waar : Leslokaal sporthal “de Ark”, Melkerijstraat 2 te Ardooie
Gaste : Mevr. Annelies Decloedt
Wie : kinderen van 1ste tot en met 6e leerjaar
Prijs : 5 € leden – 10 € niet-leden (drankje en koekje inbegrepen)
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91
(Na de workshop voorziet „t Filoetje kinderopvang tot 18u30 in het cafetaria )

GOSA-activiteiten
‘10 tips om gezond ouder te worden’
door Prof. ir. Eric De Maerteleire
Dinsdag, 4 november om 14.00 uur
Expo Hallen – 8800 Roeselare
Als hoofd van het Stadslaboratorium van Gent is hij
dagelijks belast met de lokale eetwareninspectie en met
het scheikundig en bacteriologisch onderzoek van
voedingswaren.
In zijn vrije tijd gaat zijn interesse uit naar de relatie
"Voeding en gezondheid", een onderwerp waarover hij de
voorbije jaren fel gesmaakte lezingen heeft gehouden voor
een breed publiek.
Naast voeding zijn nog andere zaken belangrijk: o.a.
beweging, sociale contacten, … We krijgen 10 tips.
Met deze 10 tips leert hij ons hoe we het voor een deel zelf in handen hebben. Wie wenst
immers niet gezond oud te worden?




Welkom met een kopje koffie
14.30 uur: Prof. ir. Eric De Maerteleire aan het woord
Toegang: gratis voor de leden van de Gezinsbond op vertoon van
hun lidkaart

Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden.

'Een robot in het operatiekwartier'
door Prof. Dr. ir. Jos Vander Sloten
Donderdag, 23 oktober 2014 om 14.00 uur
Gezinscentrum - Iepersestraat 70 - 8800 Roeselare

Computers zijn in onze moderne samenleving overal
aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders.
Computers ondersteunen de diagnose van ziektes, helpen
bij de voorbereiding en de planning van een operatie, en
sturen zelfs robots aan die de chirurg helpen bij een
operatie. De patiënt hoeft geen angst hoeft te hebben voor
de technologische vernieuwingen in de gezondheidszorg .
De chirurg wordt niet vervangen door een robot. Alle
nieuwe medische technologieën zijn er op gericht een
verbetering van de geneeskunde te realiseren.
Ook de meest tot de verbeelding sprekende vorm van technologie, namelijk
toepassing van robots in het operatiekwartier, geeft de chirurg alleen maar nieuwe
mogelijkheden om betere chirurgie uit te voeren. Robots helpen bij een
nauwkeurige plaatsing van heup en knieprothesen en laten micro chirurgische
benaderingen toe bij urologische en cardinale interventies. Een aan te bevelen
voordracht !
We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.
In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!
We vragen € 5,00 per persoon, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 20 oktober bij
Gerda Verhanneman 0494 34 06 82 of gerda.verhanneman@skynet.be
Parkeren kan:
Op de parking van Danscenter ‘Calypso’ Iepersestraat 55.
Pas op ! In de omgeving van het gezinscentrum is het blauwe zone !

ONTSPANNEND OOSTENDE
Gezinshappening

zondag 19 oktober 2014 – 9u30 tot 17u

Wist je dat Oostende meer is dan de zee alleen?
Ontdek en beleef Oostende : musea, optredens, straatanimatie,
workshops…
-Een exclusief programma voor onze leden
-Ontdek de Musea
-Het Leopoldpark – een park om te beleven
-Fort Napoleon – Ontdek en leer
-Koninklijke Gaanderijen en omgeving
-Een dagje vroeger? Om nog meer te genieten?
Kom je graag goed uitgerust naar onze Oostendedag? Samen met het Royal
Astrid Hotel hebben we een leuke formule uitgewerkt om optimaal te
genieten van een weekend aan zee.
En, op zaterdag 18 oktober kan je met Gidsbeurten de stad Oostende
ontdekken, openen de musea hun deuren voor de deelnemers en hebben
we een spannende avondafsluiter.
-Ontbijt je Fit? Een gezonde start van zondag 19 oktober
Wil je met een gezond en stevig ontbijt de dag starten, de Gezinsbond heeft
die dag het grootste 'Ontbijt je fit' in Oostende tussen 8u en 11u.
Tarieven
Deelnemen op zondag 19 oktober
-Kinderen van 0 tot en met 11 jaar = gratis
-Kinderen van 12 tot en met 17 jaar = 5 euro per persoon
-Volwassenen vanaf 18 jaar = 10 euro per persoon
Deelnemen aan 'Ontbijt je Fit'
-Kinderen van 0 tot en met 11 jaar = gratis
-Vanaf 12 jaar betaal je 5 euro per persoon
Meer info en voor inschrijving : www.gezinsbond.be/ontspannendoostende

Een tip voor de herstvakantie
In de Herfstvakantie houden wij ons Familiepark De Sierk weer open
speciaal voor jullie!
9 dagen lang, van zaterdag 25 oktober t.e.m. zondag 2 november is het
park telkens van 13u tot 19u open voor alle gezinnen.

In De Sierk kunnen de kinderen én ouders zoals
steeds in de 50 speelhoeken terecht om er te
toveren in de Woonwagen van de Goochelaar, te
musiceren in het Fanfarekot, koprollen en
molentjes te maken in de Acrobatenhoek, de
lenigheid te testen in de Wagen van de
Slangevrouw, en zoooooveel meer leuke
circusactiviteiten.

Speciaal voor deze Gezinsbondweek is er om 15u30 steeds een leuke
circusvoorstelling in de verwarmde circustent én er is voor iedereen gratis
vieruurtje in de vorm van „koekestuutjes‟! Feest dus!
Leden van de gezinsbond mogen op vertoon van hun lidkaart het park
binnen aan 5 euro i.p.v. de gebruikelijke 8 euro per persoon.

Kinderoppasdienst - tarieven





Prestatieboekje (voor 5 prestaties)
Tarief per uur
Overnachting van 22 tot 8 uur
Minimumtarief (= 2 uur)

€ 7,50
€ 4,00
€ 20,00
€ 8,00

Contact : kinderoppas@gezinsbondardooie.be of tel. 051/74.76.38

Om de kwaliteit van onze dienstverlening en het succes van onze
activiteiten hoog te houden is de Gezinsbond steeds op zoek naar
enthousiaste bestuursleden en/of medewerkers. Voelt u zich
geroepen, contacteer vrijblijvend de voorzitter op 0479 44 02 02 of
neem een kijkje op www.maakgezinnenblij.be

Volg ons op Facebook

en Twitter

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden of raadpleeg

www.gezinsbondardooie.be
* VOORZITTER :
Judith Bauwens
tel. 0479-44 02 02
Izegemsestraat 46a - 8850 Ardooie

desmet.bauwens@telenet.be

* SECRETARIAAT + VERANTWOORDELIJKE GOSA
AFHAALPUNT NMBS-PASSEN, TELEFOONKAARTEN + BIOSCOOPTICKETS :
Diane Declercq-Verhulst
tel. 051-48 86 91
diane.verhulst@telenet.be
Lindenstraat 4 - 8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE KINDEROPPAS :
Sonja Teerlynck-Semetier
tel. 051-74 76 38
Frambozenstraat 7 - 8850 Ardooie

sonja.semetier@skynet.be

* VERANTWOORDELIJKE KORTINGSKAARTEN (trein/ tram/ bus) –
TWEEDEHANDSBEURS
Lindsay Vandewiele
tel. 051-74 78 85
lindsayvandewiele@live.be
Steenstraat 54 - 8851 Koolskamp
* AFVAARDIGING CULTUURRAAD :
Erna Dhondt – Mortier
tel. 051-74 49 78
Rozenstraat 9 - 8850 Ardooie

marc-erna@telenet.be

* VERANTWOORDELIJKE “LIDKAART WAARMEE JE SPAART” :
Christiaan Van Bruwaene
tel. 051-74 67 60 christiaan.vanbruwaene@telenet.be
Beverensestraat 11 – 8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE SPORT :
Veerle Verhaest-Goethals
tel. 051-69 38 59
Hogeschuurstraat 10 - 8850 Ardooie

veerle.goethals@telenet.be

Els Vanpeteghem
Brugstraat 17 - 8850 Ardooie

tel. 051-69 08 35

els.vanpeteghem@telenet.be

Hilde Stevens
Motestraat 16 - 8850 Ardooie

tel. 051-30 04 99

hilde.stevens7@telenet.be

Frederik d’Hooghe
Kortrijkstraat 7 - 8850 Ardooie

tel. 051-74 46 67

frederik.dhooghe@skynet.be

Koen Fillieux
tel. 0470-90 63 29
Aardbeienstraat 7 – 8850 Ardooie
Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie

koen.fillieux@telenet.be

